
Urteko/ikasmailako programazio didaktikoa 
 

ikastetxea: ARALAR-BHI kodea: 12951 

etapa: DBH zikloa/maila: 4 

arloa/irakasgaia: BIOLOGIA ETA GEOLOGIA 

osatutako arloak/irakasgaiak 
HIZKUNTZAK, MATEMATIKA, FISIKA-KIMIKA ETA 

BIOLOGIA-GEOLOGIA 

diziplina barruko oinarrizko 

konpetentzia elkartuak 

ZIENTZIARAKO KONPETENTZIA (K9) 
Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia (K6) 
Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia (K7) 
Matematikarako konpetentzia (K8) 
Teknologiarako konpetentzia (K10)  
Arterako konpetentzia (K11) 
Konpetentzia motorra (K12) 
 

irakasleak: Xabier Herrera ikasturtea: DBH 4 

 

Zeharkako konpetentziak 

1. Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako 
konpetentzia. (K1) 

2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. (K2) 
3. Elkarbizitzarako konpetentzia. (K3) 
4. Ekimen eta espiritu ekintzailerako konpetentzia. (K4) 
5. Izaten ikasteko konpetentzia.(K5) 

 

helburuak  ebaluazio-irizpideak 

1. Metodologia zientifikoak dituen etapak 
ezagutzea. Hots: behaketa, arazoak 
planteatzea, eztabaidatzea, hipotesiak 
formulatzea, kontrastatzea, esperimentatzea, 
emaitzen berri ematea, etab., fenomeno 
naturalak hobeto ulertzeko, eta horiek 
aztertzeak sortzen dituen arazoak 
gainditzeko. K1-K2-K3-K4-K5-K7-K8-K9. 
 
2. Problemak ebaztea eta ikerketa txikiak 
egitea, bakarka nahiz taldean, zientzien 
prozedurekin koherentzia duten estrategiak 
erabiliz. Horretarako, estrategia hauek 
erabiliko dira, besteak beste: 
argibidehipotesiak egitea, datuak lortzea eta 
datu horietatik emaitzak eta ondorioak 
ateratzea, iritziak eman ahal izateko. Iritzi 
hutsak froga jakin batzuetan oinarritutako 
ebidentzietatik bereiziko dira horrela, 
testuinguruan jarrita lantzeko interes 
pertsonaleko edo sozialeko egoera errealak, 
eta erabaki arduratsuak hartu ahal izateko. 
K1-K2-K3-K4-K5-K6-K7-K8-K9  

 
3. Ekosistemak  eta  ekosistemen  osagaiak 
definitzea inguruneari hurbilketa biologikoa 
egiteko. Zenbait  ekosistema  lurtar  aztertzea 
bizitzaren aberastasuna balioesteko. 

1. Gidoi bat oinarri hartuta, ikerketak, 
laborategiko praktikak edo landa-
azterketak egitea, lan zientifikoaren 
berezko metodologia eta estrategiak 
aplikatuz, eta haien garapena balioestea 
eta emaitzak interpretatzea.  

 
2. Hiztegi zientifikoa zuzen erabiltzea, bere 
mailarako egokia den testuinguru zehatz 
batean adierazpenak egitean.  

 
3. Bere iritzia eratzea, adierazpenak 
zehaztasunez egitea, eta problema-
egoerei buruzko argudioak ematea, 
informazio zientifikoa bilatuz, hautatuz eta 
interpretatuz.  
 
4. Laborategiko oinarrizko materiala 
hautatzea eta sailkatzea, eta behar bezala 
erabiltzea.  
 
5. Ideia zientifikoak aurrerapen 
teknologikoekin eta beste arlo batzuekin 
lotzea, eta bizi-kalitatearen hobekuntza 
dakartela ohartzea. 



Ekosistemen  garrantzia  eta  haiek  zaindu   
beharra  balioestea gure ingurunea zaintzeko. 
Ingurune  urtarraren  eta  lehortarraren  
oinarrizko  ezaugarriak  identifikatzea. Lurreko  
biomasa  nagusien  berri   izatea irizpide 
biologiakoak erabiltzen  ikasteko.K1-K2-K3-
K4-K5-K6-K7-K8-K9 

 
4. Ekosistemetako  energia-fluxua  eta   
materiaren  erabilera ziklikoa  ulertzea. Sare  
trofikoen  eboluzioaz jabetzea gure burua 
horietan kokatzeko. Baliabide  natural  eta  
inpaktu  kontzeptuak  ulertzea ingurunearen 
kudeaketaren beharra onartzeko Ingurumen-
inpaktuak  zuzentzeko  neurriez  ohartzea, 
gure ekarpena egiteko. Itsaso  eta  ozeanoen  
garrantziaz  jabetzea zakarrontzi gisa 
erabiltzeko arriskuaz jabetzeko. Garapen 
jasangarriaren garrantziaz jabetzea gustuko 
dugun inguruneari eusteko. Ataleko   gaiei    
buruz   lan  bat  egiteko  egitea informazioaren 
selekzioa egiten ikasteko. K1-K2-K3-K4-K5-
K6-K7-K8-K9-K11 

 
5. Gizakia  eta izaki bizidunen eragina 
deskribatzea planetaren balditzen 
aldaketetan.,Lurraren aldaketak ulertu eta 
baloratu ahal izateko.  K1-K2-K3-K4-K5-K6-
K7-K8-K9 

 
6. Lurraren barne egituraren eredu dinamikoa 
eta plaken tektonikaren teoria erabiltzea 
erliebearen eta gertakizun geologikoen 
interpretaziorako. Arroken zikloa deskribatzea 
bertatik lor daitekeen informazioa ulertzeko. 
Lurraren barne –egituraren eragina aztertzea: 
sumendiak, eta lurrikarak, bizi garen 
planetaren ezaugarriak ulertzeko. Lurra 
amaigabeko aldaketan dagoela agerian uzten 
duten ekintzak deskribatzea eta 
identifikatzea. K1-K2-K3-K4-K5-K6-K7-K8-K9 
 
7. Denbora geologiko magnitudea definitzea 
eta ezagutzea, ohikoa baino oso eskala 
desberdina dela ulertu ahal izateko. Lurraren 
historian izan diren funtsezko gertaerak taula 
kronologiko batean kokatzea, planetaren 
historia ezagutzeko. Era geologiko 
printzipalenetan, fosil  adierazgarrienak 
kokatzea eta horiek identifikatzea, fosilen 
garrantzia ulertzeko. Beste erregistro 
geologikoak ikastea: datazio estratigrafikoa, 
arroka motak, mendikateak eta prozesu 
orogenikoak eta itsasoaren transgresio zein 
erregresioak. K1-K2-K3-K4-K5-K6-K7-K8-K9 
 

 

12. Litosferaren higidurarekin lotutako 
fenomeno eta egitura geologiko batzuk 
interpretatzea, Lurreko kontinenteen 
jitoaren teoria eta plaka-tektonikaren teoria 
oinarri hartuta.  
 
13. Ekosistema bateko osagaien eta 
ingurumen-faktoreen arteko erlazioak 
aztertzea, eta ingurumen-faktoreek 
ekosistemen orekari eta erregulazioari 
eusteko duten garrantzia balioestea.  
 
14. Ekosistemen eboluzio naturala 
interpretatzea, haietan gertatzen diren 
prozesu dinamikoak oinarri hartuta. 
 
15. Gizakiaren jardueraren ondorioz 
sortutako ingurumen-arazo nagusiak 
deskribatzea, garapen iraunkorraren 
ikuspegitik aztertzea, eta banakako eta 
taldeko ekintza batzuen 
 

Iturria: 236/2015 Dekretua: curriculum 
orientatzailea (471 - 476 or.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAZO EGOERA [Arazo egoera bakoitzaren azken ataza, arazoa eta testuinguararen daturik 

errelenbanteenak agertuko dira.]. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/01/1600141e.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/inn_heziberri_dec_curriculares/eu_def/adjuntos/OH_curriculumosoa.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/inn_heziberri_dec_curriculares/eu_def/adjuntos/OH_curriculumosoa.pdf


 

 
● 1. arazo egoera / Situación problema 1 

 

 

● 2. arazo egoera / Situación problema 2 
 

 

● 3. arazo egoera / Situación problema 3 
 

 

● … 
 

 

 

 

  



EDUKIEN SEKUENTZIA [denbora-tarteka, unitate didaktikoak, proiektuka, ikaskuntza-nukleoka edo beste 

moduren batera antolatuta…]. 

1. EBALUAZIOA 

Lurra, etengabe aldatzen ari den planeta 

1. Lurraren historia 

 Denbora geologikoa: Lurraren adinari buruzko ideia historikoak. 

 

Lurraren historia berreraikitzeko aukera ematen duten printzipioak eta prozedurak. 

Aktualismoaren erabilera, interpretazio-metodo moduan. 

 

Eonak, aro geologikoak eta periodo geologikoak: gertaera geologiko eta biologiko 

garrantzitsuen kokapena. 

 

Fosilak: fosilen garrantzia iraganaren testigantza direlako. Lehen izaki bizidunak eta planetan 

duten eragina. 

 Fosil bereizgarri batzuk identifikatzeko teknikak. 

 

Topografia-profilak eta geologia-mozketa errazak interpretatzeko prozedurak, zona bat edo 

lur bat aztertzeko. 

2. Plaken tektonika eta haren adierazpenak 

 Bilakaera historikoa: kontinenteen jitotik plaken tektonikara 

 Lurraren egitura eta osaera. Eredu geodinamikoaren eta geokimikoaren interpretazioa. 

 

Kontinenteen desplazamenduaren probak. Sumendien eta lurrikaren banaketa. Dortsalak eta 

ozeanoaren hondoaren espantsioa. 

2. EBALUAZIOA 

 

Plaka litosferikoak eta haien mugak. Barne-prozesu geologikoen eta kanpo-prozesu 

geologikoen arteko elkarrekintzak. Mendikateen sorrera: motak eta sorrarazten dituzten 

prozesu geologikoak. Arroken zikloa 

Ekologia eta ingurumena 

Ekosistemen egitura 

 Ekosistemaren osagaiak: komunitatea eta biotopoa. Biodibertsitatea. 

 Erlazio trofikoak: kateak eta sareak ekosistema lehortarretan eta urtarretan. 

 Habitata eta nitxo ekologikoa. 

 Faktore mugatzaileak eta egokitzapenak. Tolerantzia-muga. 

 Ekosistemaren, populazioaren eta komunitatearen autorregulazioa. 

Ekosistemaren dinamika 

 Materiaren zikloa eta energia-fluxua. 

 Ziklo biogeokimikoak. 

 Piramide ekologikoak. 

 Aldaketa naturalak ekosistemetan: segida ekologikoak. 

 

 

 

 

3. EBALUAZIOA 



Gizakiaren jardueren inpaktuak ekosistemetan 

 Garapen iraunkorra. 

 Giza jarduera eta ingurumena. Inpaktuak. 

 Natura-baliabideak. Motak. Gizakiaren energia-kontsumoak ingurumenean duen eragina. 

 Superpopulazioa eta haren ondorioak: baso-soiltzea, gehiegizko ustiapena, suteak eta abar. 

 

Hondakinak eta hondakinen kudeaketa. Ingurumenaren kutsaduraren maila eta araztemaila 

zenbatekoa den jakiteko teknika errazen ezagutza 

 

Aztarna ekologikoak. Garapen iraunkorrari laguntzen dieten erantzunak, ingurumenkrisiari 

aurre egiteko. 

 Ingurumena zaintzeko beharraz jabetzea eta hura errespetatzeko elkartasuneko jarrerak. 

 Babes-estrategiak. Espazio eta espezie babestuak Euskal Herrian. 

 

  



METODOLOGIA [edukien antolaketa, jarduera motak, baliabide didaktikoak, ikasleen taldekatzeak, 

espazioen eta denboren antolaketa, irakasleen eta ikasleen eginkizuna… ikuspegi inklusibo batetik]. 

 

 

Biologia-geologiaren programa unitate didaktikoetan gauzatzen da. Unitateetako jarduerak 

jarraian laburki adierazten den metodologian oinarriturik, antolatu, prestatu eta eraiki dira eta 

eguneroko lanean ondoko oinarriak kontutan hartzen dira: 

● Ikasten ari den pertsona da ezagutza zientifiko-teknologikoa eraikitzen duena. 
● Ikasketa esanguratsuen eraiketa zihurtatu behar da, horretarako edukien 

adierazgarritasuna logikoa eta psikologikoa bermatu behar delarik. 
● Ikasketaren erraztaile bihurtzea, ikasleak behar duen laguntza eskainiz. 
● Barruko motibazioa eragitea eta ikasleek ikasketak beren kasa egin ditzaten 

erreztasunak ematea. 
● Ikasleengan buru-ekintza eragitea. 
● Berdinen artean lankidetza bultzatzea, irakasketa-ikasketa prozesuan emaitzarik 

onenak eman eta ikasgelako giroa hobetzeko bidea horixe baita. 
 

Beraz, lan egiteko modu nagusia talde txikitan egindakoa da baina norbanako lana baztertu 

gabe,  eztabaida-saioak eta talde handian egindako azalpenak ere. Jorratu beharreko arazoak 

kontuan hartuz, proposatzen diren kasurik gehienak oso lotuta daude ikasleen benetako 

bizitzarekin. 

Ikaskuntza estrategia ezberdinak erabiltzen ditut ikaslearen ezagutzen eraikuntzan laguntzeko: 

● Estrategi espositiboak, egitea. 
● Araketazko estrategiak edo ikerketazkoak, ikasleari ezagutza eraiki gabe aurkezten 

zaionean eta honek baliabide ezberdinak direla medio ezagutza eraikitzen duenean. 
Adibidez, informazioa aurkitu, jaso, elaboratu… edota esperientziak burutu. 

● Arazo egoera batetik abiatuta, baliabide desberdinak erabiltzea ikaslearen 
konpetentziak jorratzeko.  
 

Hau guztia unitate didaktikoetan planteatuko diren jardueretan gauzatzen da, jarduera mota 

desberdinak planifikatuz: 

● Sarrera-motibaziozko jarduerak: helburua ikaslea motibatzea da eta bere ezagupen 
maila ezagutzea. Ikasleari unitatearekin Lortu nahi ditugun helburuak aurkeztuko 
zaizkio eta baita edukinak ere. Zenbait jarduera ikasleen aurrekontzeptu eta ezagupen 
maila ezagutzeko planifikatuko dira. Hainbat gaitan, egoera batetik abiatuta, garatuko 
da gaia. 

● Garapenezko jarduerak: mota ezberdinetako jarduerak burutuko dira, hala nola, 
informazio bilketa, kontzeptua definitzea, identifikatzea eta erlazionatzea, eguneroko 
adibideak aztertzea, esperientziak burutzea, ondorioak aztertzea, lanak aurkeztea 
(idatziz nahiz ahoz)… 

● Sintesi jarduerak: ikasitakoa testuinguru ezberdinetan aplikatzea. 
Unitatean zehar eta bukaeran zenbait jarduera ebaluaketarako erabiliko dira 

 

Testu liburua: 

“BIOLOGIA eta GEOLOGIA  4. DBH Zubia- Santillana 



Oinarri bezala erabiltzen da testua, baina beste iturri desberdinak erablitzen dira informazioa 

lortzeko 

● Editorial desberdinetako testu liburuak (Oxford, Erein…) eta material osagarriak 
(fotokopien bitartez) 

● https://classroom.google.com/h?hl=es 
● www.naturgaia.net 
●  www.saretik.net/agrega/santillana    
● http://alaitznatura.wikispaces.com/Hasiera+orria 
● http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/profesor/4eso/1.htm 
●  http://learn.genetics.utah.edu/ 
● http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material082/ 
● http://iespoetaclaudio.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_item=1051&wid_sec

cion=19 
●  http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/ 
●  http://www.biologia.edu.ar/ 

●  https://sites.google.com/site/zientziahezkuntzaekimena/   
● http://www.ekigunea.eus/eu/edukia/dbh4 
● http://www.e-vocacion.es/ 

 

   Informazio iturri desberdinen erabilera: egunkariak, aldizkariak, liburuak, Internet 

● Google-drive, zenbait lan konpartitzeko 
● Bideoak, CDak, pelikulak… 
● Laborategia, laborategiko materiala… 
● Irteerak: , Alegiako erlategi batetara bisita 
● Agenda 2023 proiektuetan partaidetza 

 
  

https://classroom.google.com/h?hl=es
http://www.naturgaia.net/
http://www.saretik.net/agrega/santillana
http://alaitznatura.wikispaces.com/Hasiera+orria
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/profesor/4eso/1.htm
http://learn.genetics.utah.edu/
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material082/
http://iespoetaclaudio.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_item=1051&wid_seccion=19
http://iespoetaclaudio.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_item=1051&wid_seccion=19
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/
http://www.biologia.edu.ar/
https://sites.google.com/site/zientziahezkuntzaekimena/
http://www.ekigunea.eus/eu/edukia/dbh4
http://www.e-vocacion.es/


 

EBALUAZIO-TRESNAK [ahozko eta idatzizko 

probak, galdetegiak, banakako eta taldeko 

lanak, behaketa-eskalak, kontrol-zerrendak, 

ikasgelako koadernoa, portfolioa, kontratu 

didaktikoa…] 

 

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK [ebaluazio-irizpide 

bakoitzaren pisua eta balioa] 

 

 FROGAK: ebaluazio jarduera desberdinak: 

azterketak, aurkezpenak edota laborategiko 

praktikak 

 

- Frogak: notaren %100 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK [indartzeko eta zabaltzeko neurriak, antolamendu-egokitzapenak eta 

egokitzapen metodologikoak, emaitzen analisia, plangintza didaktikoaren berrikuspena, errekuperazio-

sistema...]. 

 

Kurtsoan zehar 1. edo/eta 2. ebaluaketa gainditzen ez duten ikasleek indartze neurriak izango 
dituzte, baita berreskurapenerako azterketa. 
Batzuetan indartze-lan horiek etxean egiteko izaten dira eta besteetan lan horiek arloko 
irakaslearekin gela barnean, edo errefortzu saio berezietan lantzen dira. 
Ekainean, ebaluaketaren bat gainditu gabe utzi duten ikasleei azterketa final moduko froga 

bat egingo zaie. Hala ere, ikasleak ez badu lortzen ikasgaia gainditzea indartze-neurriak izango 

ditu udararako. 

 

 

OHARRAK 

 
 

 

 

 


